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ঈত্তয প্রদানন – ায়খ ুরাআভান অর ‘অল্ওয়ান (অল্লাহ্ তাাঁনে সৌদদ 

োযাগায সথনে ভুদি দান েরুন) 

প্রশ্নঃ 

অদভ ায়খ ভুাম্মাদ দফন াদর অর ঈাআভীন (অল্লা তাাঁনে যক্ষা েরুন) 

েততৃে দরদখত ফআ ‘অর ক্বাঈর অর ভুপীদ পী াযহু দেতাফ অত-তাওীদ’ এ 

ঈনায েথা ন়েদি। সখানন দতদন মা ঈনল্লখ েনযনিন তায থৃ এরূঃ ‘অল্লা 

মা নাদমর েনযনিন তা ফযতীত নয সোন অআন দ্বাযা মাযা ান েনয তানদয 

ভনন এআ দফশ্বা োজ েনয সম এআফ ভানফযদিত অআন তানদয সদনয ও 

সদনয ভানুনলয জনয দধে ঈোযী ও অল্লায অআন নক্ষা সেয়’।  

এটা দে তয সম, সোন াে মদদ যীয়ায সোন অোভনে প্রদতস্থান েনযন 

তানর এটাআ প্রভাণ য় সম দতদন ভানফযদিত অআননে অল্লায যীয়া 

নক্ষা সেয় ভনন েনযন? এটা দে তায েুপনযয োযণ নফ? নাদে এরূ 

োজ দননজআ এেটা েুপয? 

ঈত্তযঃ 

াধাযণবানফ ভুরভাননদয ভনধয আজভা, সমভন বানফ অর াপীম আফনন োীয 

তাাঁয ‘অর দফদায়া ওয়া দনাআয়া’ গ্রনেয ত্রনয়াদ খনে সিদি খাননয জীফনী 

ংন ঈনল্লখ েনযনিন সম, জুহুদ থফা তােমীফ থফা তাপীর থফা এেআ 

যেভ নয সোন দফলনয়য ানথ তরুনা ফা ম্পৃি না েনযআ ফরা মায় সম, এরূ 

োজ র দননজআ এেটা েুপযী ও দযদ্দা। ুতযাং মখন অভযা সদদখ সম সোন 

ফযদি “অল্লায অআন ফযতীত নয অআন দ্বাযা ান েনয” তখন এটা নত 

ানয সম স দফশ্বা েনয তায হুেুভ অল্লায অআন নক্ষা ঈন্নততয দেংফা 

এটাও নত ানয সম তায এআ োনজয সিনন দফনল সোন দফশ্বা সনআ, স তা 

সেফর এেটা োজ দননফআ েযনি। 
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ুতযাং স দে দফশ্বা েযনি সটা না সদনখআ ফযং স্বয়ং তায োনজয ঈয দবদত্ত 

েনয অভযা তােদপয েযনফা। মদদ তায োনজয ানথ দফশ্বা জদ়েত য় তানর 

তায েুপয (দযদধ) ফৃদি ানফ। নযথায়, এরূ োজ েযা দননজআ এেটা 

েুপযী ও দ্বীন সথনে দযদ্দা ফুঝায়, সমভনবানফ অল্লা তা’অরা ফনরনিনঃ 

“সমফ সরাে অল্লা মা ফতীণৃ েনযনিন, তদানমুায়ী পায়ারা েনয না, 

তাযাআ োনপয।” 

দতদন অযও ফনরন 

“অদন দে তানদযনে সদনখনদন, মাযা দাফী েনয সম, মা অনায প্রদত ফতীৃণ ৃ

নয়নি অভযা স দফলনয়য ঈয ইভান এননদি এফং অনায ূনফৃ মা ফতৃীণ 

নয়নি। তাযা দফনযাধীয় দফলয়নে য়তাননয দদনে দননয় সমনত িায়, থি তানদয 

প্রদত দননদৃ নয়নি, মানত তাযা ওনে ভানয না েনয।” 

অল্লা তা’অরা মা ফনরনিন (নমফ সরাে অল্লা মা ফতীণ ৃ েনযনিন, 

তদনুমায়ী পায়ারা েনয না, তাযাআ োনপয।) সআ দানফ অভযা ফরনত িাআ- 

অল্লায অআন সিন়ে সদয়ায েুপয, 

(দননজয ভনতা) অআন প্রণয়ননয েুপয 

এফং সআ অআন দদনয় ান েযায েুপয- 

তাযা (নমফ াে এরূ েযনি) দতন ধযনণয োজ েযনি মা তানদযনে 

আরাভ সথনে ফদষ্কতত েনয। 

 ুতযাং মাযা ফনর- ‘এরু ানেযা সতা দফশ্বা েনযনা, মদদ না তাযা 

দযূণৃ বানফ ফজৃন েনয (নমদটয ানথ ন্তনযয ফজৃনও ম্পদেৃত)’ তাযা 

ঘুরাত অর জাভীয়া ভামানফয ং ফা ভুযদজয়া। 


